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SEMOB orienta sobre a 
utilização das vagas solidárias

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Governo lança Conecta SP com 
investimento de R$ 3 milhões para 
agilizar chegada do 5G

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Auxílio Brasil começa a ser pago nesta quarta-feira, 
17, e valores podem ser consultados no app da Caixa 

  A Caixa anunciou, nesta terça-feira, 16, que vai manter o calendário do pagamento relativo ao Auxílio 
Brasil de acordo com o previsto ao antigo Bolsa Família.

Nos últimos dez dias 
úteis do mês será 
repassado o valor do 

programa aos bene�iciários. 
Nesta quarta-feira, 17, aque-
les com �inal 1 no número do 
NIS já começam a receber o 
auxílio.

Os indivíduos podem reti-
rar os valores nas lotéricas, 
agências da Caixa e pelo 
aplicativo Caixa Tem, no qual 
constam todas as instruções 
sobre o Auxílio Brasil.

Veja (foto) o calendário de 
novembro e dezembro.

Em pronunciamento, o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, a�irmou que o 
aplicativo do Bolsa Família 
será reutilizado para o Auxí-

lio Brasil. Isso signi�ica que as 
pessoas que tinham o antigo 
app não precisam baixar 
outro novo, ele será reprogra-
mado automaticamente para 
mudar de nome.

Também foi anunciado que 
informações que os indivídu-
os não tinham com o Auxílio 
Emergencial, como consul-
ta de bene�ícios e parcelas, 
agora serão disponibilizadas 
pelo aplicativo Caixa Tem.

As agências do banco terão 
redução do horário de funcio-
namento e voltam a operar no 
horário habitual a partir do 
dia 23 de novembro, abrindo 
às 10h, segundo Pedro Gui-
marães.

crédito da foto: Agência Brasil

Prefeitura de Taubaté realiza audiências sobre 
a atualização da planta genérica de valores

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté segue vacinação contra 
covid-19 nesta quarta-feira, 17

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Pinda tem uma das menores taxas 
de mortalidade neonatal do Estado

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba
‘Tenho medo de passar fome’: 
a angústia de quem enfrenta 
horas na fila para tentar 
receber Auxilio Brasil

Fome
crédito da foto: ARQUIVO PESSOAL

Lucilene Gervásio Oliveira, de 53 anos, foi a uma unidade do Cras no Recife, mas 
saiu sem atendimento

XIV Semana da Consciência 
Negra começa nesta quarta-
feira, 17, em Ilhabela

Compras com cartões 
crescem 35% e 
movimentam R$ 680 bi 
no 3º trimestre


